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ROBERT BROOK,  

GUANYADOR DEL MÒBIL POPPOX P3 

 

• Robert Brook és el guanyador del mòbil català Poppox P3 
• El sorteig va tenir lloc a Mútuacat el dia 6 de març 

 

 
Leo Martínez, director comercial i de màrqueting de Mútuacat, amb Robert Brook, guanyador del 
sorteig Mútuacat-Poppox 
 
 

 
Manresa, 7 de març de 2018.  Robert Brook és el guanyador del sorteig que ha 
realitzat Mútuacat en col·laboració amb l'empresa Poppox. 
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Al llarg del 2017, tothom qui ho volgués podia omplir un formulari per entrar al sorteig del 
mòbil més potent de l'empresa Poppox, el P3. Aquest telèfon mòbil es caracteritza per 
estar coodissenyat a Catalunya, per tenir una bateria d’alt rendiment, una càmera de 13 
mpx i un processador de 4 nuclis entre molts altres avantatges. El P3 es pot adquirir 
directament des de la seva botiga en línia.  
 
Mútuacat i Poppox estan ben arrelades a Catalunya i hi tenen la seva seu: la mútua a 
Manresa i l’empresa de telefonia mòbil al TecnoCampus de Mataró.   

Totes dues entitats donen valor als seus productes amb el segell català i amb una 
clara aposta per la qualitat.  

 
 
Mútuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 ofereix assegurances d’assistència sanitària i de prestacions 
econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la societat catalana. 
Som una entitat sense ànim de lucre, revertim els beneficis en la societat catalana i ens mantenim  fidels als valors de l’autosuficiència, i l’autogestió. Som 
així perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i continuem creient en els valors del mutualisme.  
Som arreu de Catalunya, amb oficina central a Manresa i delegacions a Vic, Girona i Barcelona, però amb metges a tot l’estat.  
 

  
 Per a més informació: 

Departament de Comunicació Departament de Comunicació 
93 877 33 33  ext.: 123 

comunicacio@mutuacat.cat 


